Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

CERNUŞCA LUCIAN
Str. Piaţa Sporturilor 10, Bl. 25, ap.7, Arad, , Cod poştal: 310167

Telefon(oane)

Mobil: 0730468534

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

luciancernusca_ro@yahoo.com, luciancernusca@gmail.com
ROMÂNĂ
18.04.1969
M

Locul de muncă ocupat / Profesor universitar, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Domeniul ocupaţional Învăţământ
Experienţa profesională
Perioada 01.10.2008 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi 1)Activităţi specifice de predare şi instruire în cadrul disciplinelor: Contabilitate şi gestiune fiscală,Politici şi
principale opţiuni contabile,Contabilitate de gestiune,Contabilitate aprofundată şi fiscală
2) Activităţi de cercetare:elaborare de cărţi,manuale,articole de specialitate,participare la conferinţe naţionale
şi internaţionale,participare în cadrul unor proiecte internaţionale.
3)Coordonare lucraări de licenţă şi disertaţie
4)Participare în comisii în interesul învăţământului
5) Şef de catedră Contabilitate – Finanţe din 20.09.2007 -06.10.2009

Numele şi adresa angajatorului

Univ. „Auirel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe economice,
Str Bulevardul Revoluţiei nr.77, Arad, ROMANIA,tel +4025728010,Fax +40257280070,Email:rectorat@uav.ro

Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ şi cercetare
activitate
Perioada

01.03.2005-01.10.2008

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

1)Activităţi specifice de predare şi instruire în cadrul disciplinelor: Contabilitate aprofundată,Politici şi opţiuni
contabile,Contabilitate de gestiune
2) Activităţi de cercetare:elaborare de cărţi,manuale,articole de specialitate,participare la conferinţe naţionale
şi internaţionale,participare în cadrul unor proiecte internaţionale.
3)Coordonare lucraări de licenţă şi disertaţie
4)Participare în comisii în interesul învăţământului

Univ. „Auirel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe economice,
Numele şi adresa angajatorului Str Bulevardul Revoluţiei nr.77, Arad, ROMANIA, tel +4025728010,Fax +40257280070,Email:rectorat@uav.ro
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Învăţământ şi cercetare
Perioada 01.10.2000 – 01.03.2005
Funcţia sau postul ocupat lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi 1)Activităţi specifice de predare şi instruire în cadrul disciplinelor: Contabilitate aprofundată,Contabilitate
principale de gestiune ,Contabilitate naţională
2) Activităţi de cercetare:elaborare de cărţi,manuale,articole de specialitate,participare la conferinţe naţionale
şi internaţionale,participare în cadrul unor proiecte internaţionale.

Numele şi adresa angajatorului

Univ. „Auirel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe economice,
Str Bulevardul Revoluţiei nr.77, Arad, ROMANIA, tel +4025728010,Fax +40257280070,ETipul activităţii sau sectorul de mail:rectorat@uav.ro
activitate Învăţământ şi cercetare
Perioada 01.10.1998 – 01.10.2000
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi 1)Activităţi specifice de predare şi instruire în cadrul disciplinelor: Contabilitate aprofundată,Contabilitate
principale de gestiune ,Contabilitate naţională

Numele şi adresa angajatorului

Univ. „Auirel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe economice,
Str Bulevardul Revoluţiei nr.77, Arad, ROMANIA, tel +4025728010,Fax +40257280070,Email:rectorat@uav.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ
activitate

Educaţie şi formare
Perioada XII. 1999 –XII. 2003
Calificarea / diploma obţinută Doctorat / Diplomă de Doctor
Disciplinele principale studiate / Contabilitate
competenţe profesionale dobândite Cercetare stiintifică
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formareAcademia de Studii Economice,Bucureşti , România
Învăţământ – Cercetare ştiinţifică
Perioada
Calificarea / diploma obţinută X. 1994 - VI. 1998
Disciplinele principale studiate /Economist/ Diplomă de economist
competenţe profesionale dobândite Economice
Perioada
Calificarea / diploma obţinută X. 1987 - VI. 1992
Disciplinele principale studiate /Inginer/ Diplomă de inginer
competenţe profesionale dobândite Ingineresti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Engleză
Franceză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

C
Utilizator
C
Utilizator
B
Util;izator
1 experimentat 1 experimentat 1 independent

B
2

Utilizator
independent

C
1

Utilizator experimentat

B
2

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator independent

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
Utilizator
1 independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilitatea de a lucra în echipă (activitate desfăşurată în cadrul unor contracte şi proiecte europene ca
membru şi responsabil de proiect);
Abilitatea de a lucra cu studenţii din toate mediile social-culturale;
Abilitatea de a comunica în cadrul grupului şi a organizaţiei.

Competenţe şi aptitudini Şef Catedra Contabilitate – Finanţe din 20.09.2007 -06.10.2009
organizatorice Membru Consiliu profesoral Facultatea de Ştiinţe Economice din 01.10.2004 până în prezent.
Membru în Senatul universitar din 07.03.2008 -06.10.2009

Competenţe şi aptitudini de Operare în Windows XP, Editare texte în Word, Prezentări în PowerPoint, Excel
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

literatură, sport,

Permis(e) de conducere

Categoria B, din 2002.

Informaţii suplimentare Visiting Professor STA Staff mobility – Teaching Assignment, at UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
CAGLIARI,ITALY in the frame of LLP/Erasmus Programme (Staff mobility – Teaching
Assignment)

01.10.2015

prof.univ.dr.Lucian Cernuşca

